
Regenparka

Colton 
571AA2EP5

Een modieuze en toch functionele regenjas. Dat is de Colton. Deze lichte, maar sterke jas is voorzien van 
een afneembare kap, 1 verticaal ingezette borstzak met ritssluiting, 2 ingezette zakken met ritssluiting 
onder flap en 1 binnenzak. De Colton sluit nauw aan bij uw lichaam, ook de elastische polsbanden met 

mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en elastisch koord in de taille zijn er voor uw comfort.
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Europese normeringen
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Uitneembare voering
 »

Buitenkant
 » Rechtopstaande kraag
 » Afneembare kap
 » Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
 » 1 verticale ingezette zak met ritssluiting op 

de borst
 » 2 ingezette zakken met ritssluiting en met flap
 » Rond ingezette mouwen
 » Elastische polsband met vernauwing d.m.v. 

klittenband
 » Elastisch koord in zoom
 » Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
 » 1 binnenzak

Uitneembare voering
 » Ongevoerd

Stof
SIOPOR® Light: 3-layer: 100 % polyester ripstop + ademend TPU laminaat +  polyester mesh; ± 145 g/m²

Maten
S - XXXL

Kleur
 » 061 Grijs/Zwart
 » 343 Marine/Zwart
 » 189 Petrol/Blauw

Verpakking
10 stuks per doos

Was- en onderhoudsinstructies

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   1
0

-0
9-

20
19

 0
1:3

4 


